Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 11 de Julho de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XV Domingo do Tempo Comum
Na Liturgia deste domingo Jesus, o Cristo, continua sua
missão, fazendo dela participar os seus discípulos. E, embora
experimente a rejeição dos seus conterrâneos, Jesus não se
deixa abater, pois sabe que ser profeta não é tarefa fácil: é
um chamado especial de Deus, mas que exige renúncia e
desapego de si mesmo para se tornar “mensagem” com sua
vida e pregação. Com alegria, iniciemos nossa celebração.

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
M.: Pe. José Weber, SVD.

R/. Eu verei, justificado, a vossa face
e ao despertar me saciará vossa presença. (bis)
Salmo 33 (34)

M.: Pe. Walisson Rodrigues.

Solo: Senhor que sois o Caminho que nos leva ao Pai,
tende piedade de nós, tende piedade de nós.
R/. Senhor piedade, tende piedade de nós.
Solo: Ó Cristo que sois a Verdade que ilumina os povos,
tende piedade de nós, tende piedade de nós.
R/. Ó Cristo piedade, tende piedade de nós.
Solo: Senhor que sois a Vida que renova o mundo,
tende piedade de nós, tende piedade de nós.
R/. Senhor piedade, tende piedade de nós.
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.

– 2Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, *
seu louvor estará sempre em minha boca.
– 3Minha alma se gloria no Senhor; *
que ouçam os humildes e se alegrem! (R/.)

Hino de Louvor

– 4Comigo engrandecei ao Senhor Deus, *
exaltemos todos juntos o seu nome!
– 5Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, *
e de todos os temores me livrou. (R/.)

1. Senhor Deus, Rei dos céus, / Deus Pai todo poderoso:
/ nós vos louvamos, nós vos bendizemos, / nós vos
adoramos, nós vos glorificamos, / nós vos damos
graças / por vossa imensa glória.

– 6Contemplai a sua face e alegrai--vos, *
e vosso rosto não se cubra de vergonha!
– 9Provai e vede quão suave é o Senhor! *
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio! (R/.)

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que tirais
o pecado do mundo, / tende piedade de nós. / Vós que
tirais o pecado do mundo, / acolhei a nossa suplica. /
Vós que estais à direita do Pai, / tende piedade de nós.

Acolhida
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass: Amém.
Pres.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e
do Senhor Jesus Cristo. (Ef 6,23)
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo!

Ato Penitencial
Pres.: Irmãos e irmãs, reconheçamo-nos todos pecadores
e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração para
celebrarmos dignamente os santos mistérios.
(Silencio)

M.: Gílson Celerino, CD Liturgia e Canto Pastoral 2014.

R/. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados.

3. Só vós sois o Santo, / só vós sois o Senhor, / só vós o
altíssimo Jesus Cristo! / Com o Espírito Santo, / na
glória de Deus Pai. / Amém!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que mostrais a luz da
verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho,
dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não
convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse
nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Am 7,12-15)
Leitura da Profecia de Amós.
12Naqueles dias, disse Amasias, sacerdote de Betel, a
Amós: “Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde
possas ganhar teu pão e exercer a profecia; 13mas em
Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o
santuário do rei e a corte do reino”. 14Respondeu Amós a
Amasias, dizendo: “Não sou profeta nem sou filho de
profeta; sou pastor de gado e cultivo sicômoros. 15O
Senhor chamou-me, quando eu tangia o rebanho, e o
Senhor me disse: ‘Vai profetizar para Israel, meu povo’”.
– Palavra do Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 84 (85))
R/. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade,
e a vossa salvação nos concedei!
– 9aQuero ouvir o que o Senhor irá falar: *
bé a paz que ele vai anunciar.
– 10Está perto a salvação dos que o temem, *
e a glória habitará em nossa terra. (R/.)
– 11A verdade e o amor se encontrarão, *
a justiça e a paz se abraçarão;
– 12da terra brotará a fidelidade, *
e a justiça olhará dos altos céus. (R/.)
– 13O Senhor nos dará tudo o que é bom, *
e a nossa terra nos dará suas colheitas;
– 14a justiça andará na sua frente *
e a salvação há de seguir os passos seus. (R/.)

2ª Leitura (Ef 1, 3-10 – mais breve)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
3Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em
virtude de nossa união com Cristo, no céu. 4Em Cristo,
ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que
sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no
amor. 5Ele nos predestinou para sermos seus filhos
adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a
decisão da sua vontade, 6para o louvor da sua glória e da
graça com que ele nos cumulou no seu Bem-amado.
7Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas
faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça,
8que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindonos a toda a sabedoria e prudência. 9Ele nos fez conhecer
o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de
antemão determinou em si mesmo, 10para levar à
plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o
universo inteiro: tudo o que está nos céus e tudo o que

está sobre a terra. – Palavra do Senhor. Ass.: Graças a
Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o
Espírito; / conheçamos, assim, a esperança à qual
nos chamou como herança. (Ef 1,17-18)

Evangelho (Mc 6, 7-13)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, 7Jesus chamou os doze, e começou a
enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos
impuros. 8Recomendou-lhes que não levassem nada para
o caminho, a não ser um cajado; nem pão, nem sacola,
nem dinheiro na cintura. 9Mandou que andassem de
sandálias e que não levassem duas túnicas. 10E Jesus
disse ainda: “Quando entrardes numa casa, ficai ali até
vossa partida. 11Se em algum lugar não vos receberem,
nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a
poeira dos pés, como testemunho contra eles!” 12Então os
doze partiram e pregaram que todos se convertessem.
13Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos
doentes, ungindo-os com óleo. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

(De pé)

Profissão de Fé
Pres.: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Ass.: criador do céu e da terra...

Oração da Assembleia
Pres.: Irmãs e irmãos caríssimos, elevemos ao Senhor
Deus nosso coração em prece, suplicando:
R/. Ouvi-nos Senhor, nosso Deus.
1. Pela santa Igreja e pelos seus ministros, para que
nosso Senhor Jesus Cristo se digne dar-lhe paz e
unidade, rezemos:
2. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que,
sem alforje nem dinheiro, anunciem, na gratuidade, a
conversão e a paz, rezemos:
3. Pelos que passam necessidades e pelos doentes, pelos
rejeitados e por todos os que sofrem, para que
encontrem alívio junto de Deus, com a nossa ajuda,
rezemos:

4. Pelos que aqui estamos reunidos em assembleia, para
que Deus nos conceda o perdão dos pecados, pela
pregação da Igreja, e dê da graça de sempre cumprir
os seus mandamentos, rezemos:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos destes
conhecer a vossa vontade de renovar todas as coisas em
Cristo, iluminai nossos corações, para sabermos a que
esperança fomos chamados. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

Liturgia Eucarística
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L.: D.R. e M.: Pe. Ney Brasil Pereira. CD Liturgia XII.

1. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. /
Bendito pelo pão, bendito pelo vinho. / Bendito sejais,
também, pela graça no caminho!
2. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. /
Bendito pela fé, bendito pela Igreja. / Bendito sejais,
também, pela força na peleja!
3. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. /
Bendito pelo amor, bendito pela vida. / Bendito sejais,
também, pelas nossas mãos unidas!
(De pé)

Convite à Oração
Pres.: Orai, irmãos e irmãs...
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos...

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em
oração, e fazei crescer em santidade os fiéis que
participam deste sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – C
(Jesus, caminho para o Pai)

Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai
santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso.
Pela vossa Palavra criastes o universo e em vossa justiça
tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o
vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa
palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o
caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta
e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis

em uma só família os homens e as mulheres, criados para
a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua
cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa
razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos
Anjos e dos Santos, cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó
Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho,
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
Ass.: O vosso Filho permaneça entre nós!
Pres.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis
o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ass.: Mandai o vosso Espírito Santo!
Pres.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia,
ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Pres.: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o
cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Pres.: Eis o mistério da fé! (De pé)
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
Pres.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de
Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e
morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e
colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso
amor, até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida
e o cálice da bênção.
Pres.: Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja.
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que
vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito
do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a
eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo
e Sangue comungamos.
Ass.: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Pela participação neste mistério, ó Pai todopoderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos
tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho.
Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso

papa Francisco e o nosso bispo Pedro, com todos os
bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo.
Ass.: O vosso Espírito nos una num só corpo!
Pres.: Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé,
saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se,
de verdade, no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos
e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as
dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar
juntos no caminho do vosso reino.
Ass.: Caminhamos no amor e na alegria!
Pres.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e N.)
que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a
plenitude da vida.
Ass.: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Pres.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco e, em comunhão com a
bem-aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos e
Mártires, (com S. N.: Santo do dia ou Padroeiro) e todos os
Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
Pres.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre. Ass.: Amém.

RITO DA COMUNHÃO

– 1Bendize, ó minha alma, ao Senhor! *
Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande!
– 2De majestade e esplendor vos revestis *
e de luz vos envolveis como num manto. (R/.)
– 3Estendeis qual uma tenda o firmamento, *
construís vosso palácio sobre as águas;
– 4dos ventos fazeis vossos mensageiros, *
do fogo e chama fazeis vossos servidores. (R/.)
– 10Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes *
que passam serpeando entre as montanhas;
– 11dão de beber aos animais todos do campo, *
e os da selva nelas matam sua sede. (R/.)
– 31Que a glória do Senhor perdure sempre, *
e alegre-se o Senhor em suas obras!
– 32Ele olha para a terra, ela estremece; *
quando toca as montanhas, lançam fogo. (R/.)
– 33Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida, *
salmodiar para o meu Deus enquanto existo.
– 34Hoje seja-lhe agradável o meu canto, *
pois o Senhor é a minha única alegria! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Alimentados pela vossa Eucaristia,
nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa
salvação cada vez que celebramos este mistério. Por
Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

RITOS FINAIS

Pai Nosso
Pres.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o
Senhor Jesus nos ensinou: Ass.: Pai nosso...
Pres.: Livrai-nos, de todos os males...
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes... Ass.: Amém!

Saudação da Paz
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Ass.: Amém.
Pres.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Canto Final
Letra e Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Graças, Senhor.

Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus...
Pres.: Felizes os convidados...
Ass.: Senhor, eu não sou digno...
(Sentados)

Processional de Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho,
Vol. 6, Tempo Comum-Ano B.

R/. Jesus chamou os seus discípulos
e começou a enviá-los dois a dois;
e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos,
e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos.
(Mc 6,7)
Salmo 103 (104)

Bênção Final

R/. Graças, meu Deus, te rendo graças! / Por esta
vida, graças! / Por teu amor dou graças, graças! /
Graças, meu Deus, te rendo graças! / Por tua
bondade, graças, te rendo graças mil!
1. Graças, pela tua bondade! / Graças, pela luz, teu amor!
/ Estrelas mil nos céus! / Muito mais bens em ti, / Tu
nos sacias, renovas o viver! (R/.)
2. Graças, porque somos teus filhos! / Graças, porque és
nosso Pai! / Piedade e compaixão! / Ó Deus, teu
coração / és providência, nos tens em tua mão! (R/.)
3. Graças pela vida e a morte! / Graças pelo canto e a
dor! / Bendize ao Senhor / minh’alma, povo meu! / A
Ele a glória, a honra e o louvor! (R/.)

